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Os debates para a criação de um espaço para formação e ativida-
des educativas dos movimentos feministas começaram em 2009, 
a partir do CFEMEA e depois foi incorporado no debate das or-
ganizações feministas articuladas no projeto Mais Direitos e Mais 

Poder para as Mulheres Brasileiras, de 2011 a 2014. Em 2010, a Universidade 
Livre lançou seu primeiro curso, voltado para ativistas feministas, parti-
cipantes de conselhos de direito das mulheres e gestoras públicas inaugu-
rando a plataforma de educação à distância, o Trilhas Feministas na Gestão 
Pública. Vimos nessa experiência que nossas expectativas em relação à von-
tade das mulheres em participar deste tipo de formação estavam certas, o 
que nos animou mais ainda! Em 2012, a Universidade Livre Feminista foi 
lançada oficialmente e vimos crescer a expectativa de que ela possa apoiar 
estratégias formativas e pedagógicas dos movimentos de mulheres e femi-
nistas em todo o país, enfrentando inclusive as dificuldades financeiras e 
políticas que hoje afligem várias organizações. Em 2013 realizamos duas 
edições do curso Reflexões Feministas Sobre o Sistema Político, já no âmbito do 
projeto coletivo. Atualmente, a Universidade Livre conta com o ânimo das 
suas mais de 3 mil participantes e de ativistas feministas de diferentes mo-
vimentos. Diariamente, o nosso portal www.feminismo.org.br recebe mais 
de 5.000 visitas. 

A Universidade Livre Feminista atualmente está hospedada no CFEMEA 
– Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que a desenvolve como um 
projeto em colaboração com outras organizações (SOS CORPO e CUNHÃ) 
e com uma rede de feministas que compartilham este desejo e também 
em articulação com movimentos de mulheres e feministas do Brasil e da 
América Latina, que tem reunido esforços políticos, competências profis-
sionais e recursos fundamentais para dar lastro à proposta e garantir a 
sua instalação. 
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A que será que se destina?

A Universidade Livre é um projeto feminista, construído de forma colabora-
tiva por mulheres de diferentes identidades e campos de atuação. É um espa-
ço para a reflexão e a troca de ideias e de experiências baseadas em práticas 
políticas e pedagógicas libertárias, transformadoras das e para as mulheres. 

Entre os nossos principais objetivos estão: gerar e impulsionar os proces-
sos de produção de conhecimento, aprendizagem e formação livres; facili-
tar a conexão entre pessoas, promovendo o intercâmbio de experiências e a 
sua expressão em diversas linguagens; fortalecer e colaborar para expandir 
a criação libertária artística, cultural e política das mulheres que estão na 
luta por transformação; e ampliar processos de construção política dos mo-
vimentos de mulheres e feministas, de seus pensamentos e de suas lutas.

A Universidade Livre Feminista está em constante construção e movimen-
to. Por isso a ideia é de que suas práticas e experiências sejam aquelas que 
formos desenvolvendo e compartilhando colaborativamente, mas sempre 
com uma base comum: a práxis educativa feminista e a pedagogia de Paulo 
Freire. Isso significa que para nós as relações sociais de gênero, raça, classe 
e a dimensão da sexualidade tem um lugar central na vida das mulheres. Ao 
mesmo tempo entendemos que o diálogo e a experiência são geradores de 
processos reflexivos e de autoconscientização que possibilitam a auto-or-
ganização das mulheres para uma ação transformadora da realidade. Para 
nós, isto faz valer a máxima o pessoal é político.

Realizamos diversas atividades educativas. A partir de 2014, pretendemos 
aprimorar os formatos e também aplicar e desenvolver outros métodos de 
formação, ação e intervenção política, tais como:

Diálogos Feministas: Encontros entre ativistas, com um sentido comum 
de luta, que se reúnem para analisar situações específicas, trocar experiên-
cias, mapear situações problemáticas e discutir estratégias políticas coleti-
vas, a partir dos distintos lugares em que se situam.

Ações em artivismo libertário feminista: Atividades que reúnem mulhe-
res artistas para a reflexão coletiva, a troca de experiências, o intercâmbio 
de conhecimento, a construção e realização de ações contraculturais femi-
nistas, a partir de diferentes estratégias artísticas, estéticas ou simbólicas 
e variadas linguagens - o teatro, a música, o vídeo, a fotografia, a poesia, a 
performance, o grafite e outras intervenções artísticas.
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Para dar suporte a essas atividades, mantemos em nosso portal:

A Biblioteca Feminista - com o intuito de conservar e colocar à disposi-
ção de quem visita o sítio e(ou) participa dos processos de formação textos, 
documentos, teses acadêmicas, livros, cartilhas, artigos, relatórios (http://
www.bibliotecafeminista.org.br/).

A TV Feminista  -  uma videoteca que dá suporte e estimula debates e pro-
gramas educativos. A TV Feminista reúne produções brasileiras e do ex-
terior em português, inglês, espanhol, francês e italiano. Atualmente são 
mais de 4.000 vídeos, consultados mais de dez mil vezes ao dia e assistidos, 
na íntegra, por pelos menos metade de quem consulta. (http://vimeo.com/
channels/tvfeminista)

O projeto da Universidade Livre Feminista está voltado à construção de um 
espaço político organizativo de novo tipo, includente, aberto à participação 
de tod@s. Para fazer parte, basta se dispor a ajudar a criar este espaço de 
trocas solidárias, fundadas na perspectiva libertária, feminista, antirracis-
ta e anticapitalista para a transformação social. 

No momento (já que um projeto em construção pode sempre mudar), há 
duas formas de participação:

1. De modo pontual: 
• Visitando o portal www.feminismo.org.br e fazendo uso dos mate-

riais disponibilizados;

• Fazendo sua inscrição no Portal de Comunicação para os cursos e 
formações ofertados; 

• Participando de processos presenciais em sua cidade, divulgados 
no sítio.

2. Integrando a rede de colaboradoras como:
• Educadora nos processos de formação;

• Consultora para a elaboração de textos e formatos de cursos;

• Artivista e arte-educadora, oferecendo outras linguagens – como 
as da fotografia, do vídeo, da música, da poesia, do cordel, da crô-
nica literária, da música, da dança etc. – que estimulem e valorizem 
a imaginação, a criatividade e os lugares da arte nos nossos proces-
sos de autoformação, formulação e reflexão. 

• Produtora de vídeos para a TV Feminista;
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• Autora de artigos, matérias, crônicas e outros textos;

• Criadora de processos educativos e/ou politico-culturais que possam 
ser vinculados e potencializados pela Universidade Livre Feminista.

Ou seja, é só chegar! Se inscreva no nosso sítio eletrônico ou entre em con-
tato com a Secretaria pelo e-mail: contato@feminismo.org.br.

Para fomentar esse projeto, é importante que mais mulheres - do Brasil, da 
América Latina e, quem sabe, de outros continentes - participem. Quere-
mos construir, coletivamente, uma universidade libertária e feminista, que 
colabore para a construção diversificada de conhecimentos e a mobiliza-
ção de processos contra-hegemônicos e contraculturais ao patriarcado, ao 
racismo, ao etnocentrismo, à lesbo-homofobia e contra todas as formas de 
opressão e exploração. 

E é para essa construção coletiva, ousada, libertária, que convidamos você!

mailto:contato@feminismo.org.br
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